


லூயிஸ் பிரெயில், தன் கண் பார்வை 

இழந்தபபாது, அைனுக்கு ையது ஐந்து. 

அைன், மற்ற அவைைவெயும் பபால் ைாழ 

பைண்டுரமன்று தீர்மாைித்த ஒரு புத்திசாலிப் 

வபயன், பமலும் எல்லாைற்வறக் காட்டிலும் 

அைன் ைிரும்பியது படிக்கபைண்டும் என்பற. 

பாாிசில் இருந்த, பார்வையற்றைர்களுக்காை 

பள்ளியில் கூட  அைனுக்கு படிக்க 

புத்தகங்கள் இல்வல. 

அதைால் அைன், ரதாட்டு ைாசிக்கக்கூடிய 

முவறயில் எழுதும் புதிய முவறவமக்கு ஏற்ற 

சுய எழுத்துக்கவள கண்டு பிடித்தான். 

பார்வையற்ற சமூகத்தால் இன்றும் 

பயன்படுத்தப்பட்டு ைருகின்ற புத்திசாலித்தை 

ஒரு முவறவமயது அது. அவைத்து 

பார்வையற்றைர்களுக்கும் ைாசிக்க உதைிய 

இந்த அற்புதமாை  இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளாின் கவதவய ரென் 

பிவெயன்ட் மற்றும் பபாாிஸ் குலிபகாவ் 

எழுச்சியூட்டும் ைவகயில் பகிர்ந்துக் 

ரகாள்கிறார்கள். 



















































"ஒரு சிறிய ரசய்தி கூட பல புள்ளிகவளக் ரகாண்டிருந்தது. 

மற்றும் என்னுவடய ஒரு ைிெலின் கீழ் ஒரு குறியீட்வடக்கூட 

என்ைால் ரபாருத்த முடியைில்வல!" நான் பகப்ாியலிடம் புகார் 

அளித்பதன். "கூடுதலாக ... பகப்டைின் குறியீடு ஒலிக்காைது, 

எழுத்துக்களுக்காைது அல்ல." 

பல ைாெங்களுக்கு. நான் பயிற்சி ரசய்பதன். 

புள்ளிகவளப் பயன்படுத்தி ரதாடுைதின் மூலம் ைாசிப்பது ஒரு 

புத்திசாலித்தைமாை பயாசவையாக இருந்தது-குவறந்தபட்சம் 

பபார்க்களத்திலாைது. ஆைால் நமக்கு? குறியீடு மிகவும் கடிைமாக 

இருந்தது. அதைால், பள்ளியில் மற்ரறல்பலாரும் வகைிட்டுைிட்டைர். 

“அதைால் என்ை?" என் நண்பன் பதிலளித்தான். 

"அப்படிரயன்றால், நாம் ஏன் பார்வை 

உள்ளர்ைர்கவளப்பபால் ைார்த்வதகவள 

எழுத்துக்கூட்டியும் ைாக்கியங்கவள எழுதவும் 

கூடாது?” என்று நான் ைாதிட்படன். 



இந்த குறியீடு ஒரு ரதாடக்கமாைது. ஆைால் அது 

பபாதுமாைதாக இல்வல. நாங்கள், 

பார்வையற்றைர்கள், இன்னும் பின்தங்கிபய 

இருந்பதாம். 

"அவத பமம்படுத்துைதில் பகப்டன் என்னுடன் 

பசருைாொ?" என்று தவலவம ஆசிாியாிடம் பகட்படன். 

"நான் ைருந்துகிபறன் லூயிஸ், 

அைருக்கு இதில் ஆர்ைம் இல்வல." 

அைர் பதிலளித்தார். 

ைருந்துகிபறன். . . அந்த ைார்த்வத! 







இறுதியாக, அது பசாதிக்க தயாொைது.  நான் 

தவலவம ஆசிாியவெ அைருவடய ரசாந்த 

நூலகத்திலிருந்து நான் முன்பப பகள்ைிப்படாத 

புத்தகம் ஒன்வறத் பதர்ந்ரதடுக்குமாறு 

பகட்டுக்ரகாண்படன். 

"தயவுரசய்து, உெத்த குெலில் ைாசியுங்கள்." 

என்பறன் நான். 

"டாக்டர் பிக்ைியர் ரதாடங்கிைார். சில 
நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, நான் குறுக்கிட்படன். 

"நீங்கள் இன்னும் பைகமாக ைாசிக்கலாம், ஐயா." 
அைர் ைாசிக்க ைாசிக்க நான், ைார்த்வதகவள 
நகரலடுத்பதன். ஒவ்ரைான்வறயும் சாியாக 

எழுத்துக்கூட்டிபைன். 



நான் என் பக்கங்கவள திரும்பிபைன். 

ரதாடுைதன் மூலம் ைாசித்பதன். நான் 

முழு அத்தியாயத்வதயும் ஓதிபைன். 

லூயிஸ். "நீ சாதித்துைிட்டாய்!" என்று 

அைர் கத்திைார். 

எைது புதிய குறியீடு ஆறு 

புள்ளிகவளப் பயன்படுத்தியது,  
பகவடக்காய்களில் இருப்பதுபபால 

இெண்டு ரநடு ைாிவசயில் 

அவமந்திருந்தது. புள்ளிகளின் 

ஒவ்ரைாரு உருைகமும் ஒரு எழுத்வதக் 

குறித்தது. 

முதல் அத்தியாயத்தின் முடிவை 

அவடந்தபபாது, “முடிந்தது”என்றார்.  



ைிடயம் ைிவெைாக பெைியது. மற்ற மாணைர்கள் அவத 

முயற்சி ரசய்ய ைிவெந்தார். மிக எளிதாைது! 

"அவ்ைளவு எளிதாைது" "மிக பைகமாைதும் கூட!" 

"நாங்கள் எல்பலாவெப் பபாலவும் ைார்த்வதகவள 

ைாசிக்கவும், கடிதங்கவளயும் எழுதலாம்." 

என் நண்பர்கள் ரசய்திகவள பாிமாறிக்ரகாண்டிருந்த 

பபாது, நான், அப்பா அைெது பட்டவறயில் கடிைமாை 

பதால் பட்வடகள் மீது குைிந்து அவத அைர் 

பயனுள்ளதாக மாற்றுைவத நிவைத்துப் பார்த்பதன். 

ரமாத்தத்தில் எப்படியிருந்தாலும்,  நான் அைவெப் 

பபாலபை இருந்பதன். 



ஆைால், கிட்டத்தட்ட ஒவ்ரைாரு நாளும், பள்ளி, உணைகம், ப ாட்டல், 

மின்தூக்கி, ைங்கி அல்லது மற்ற ரபாது இடத்தில் இருக்கும் பபாது, ஒரு 

இவளஞைின் கண்டுபிடிப்பும் உள்ளது என்று உங்களுக்கு ரதாியுமா? 

பிரெயில் என்ற ரபயர் அவைைாின் ரபாிய கண்டுபிடிப்பாளர்களின் 

பட்டியலிலும் இடம்ரபற தகுதியுவடயது. மற்றைர்கவளப் பபாலபை, அைர் ஒரு 

பதாொயமாை கருத்தாக்கத்வத  (பபார்க்களங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

ைிெல் குறியீடு) உணர்ந்து, என்ரறன்வறக்குமாக இந்த  உலகத்வத 

மாற்றியவமக்கும் ஒன்றாக அவத ைடிைவமப்பதற்கு மிகக் கடிைமாக 

உவழத்தார். 

பிற கண்டுபிடிப்பாளர்கவளப் பபாலல்லாமல், ப்ரெய்ல், ரபாதுமக்கள் 

ஆதெபைா, நிதி உதைிபயா இல்லாமல் தைியாக உவழத்த ஒரு இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளர். மாற்றியவமக்கப்பட்ட சிவறச்சாவல கட்டிடத்தில் ைாழ்ந்து 

ஏற்கைபை நுவெயீெல் பநாயின் ஆெம்ப கட்ட அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

லூயிஸ் பிரெயிலால், பார்வையற்றைர்களுக்காை ைாசிக்கவும் எழுதவும் 

இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு ைரும் ஒரு  முவறவய உருைாக்க முடிந்தது. கடந்த 

பல நூற்றாண்டுகளில், பலர் மீது இத்தவகய நீடித்த மற்றும் ஆழமாை 

தாக்கத்வத ஏற்படுத்திய கண்டுபிடிப்வப  இவ்ைளவு இளம் பிொயத்தில் யாரும் 

உருைாக்கியதில்வல. 

இது லூயி பிரெயில் பற்றி என் இெண்டாைது புத்தகம். 1994 ஆம் ஆண்டில், 

எைது ப்ரெய்லின் இளையது சாிவத, கிபெட் அச்சீைர்ஸ்: வலவ்ஸ் ஆஃப் த 
பிசிக்கலி சாலஞ்ட் என்ற ரதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக ரைளியிடப்பட்டது. அந்த 

புத்தகம் தகைல்கவள ரதாிைிக்க ைடிைவமக்கப்பட்டிருந்தது. அது நன்றாக 

இருந்தது, நான் நிவைக்கிபறன். ஆைால் மிகச் சமீபத்தில், ரபாது நூலகங்கள், 

கல்லூாி ைளாகங்கள், ைிமாை நிவலயங்களிலும், ஏடிஎம் இயந்திெங்களிலும் 

பிரெயில் எழுத்துறுக்கவள நான் எதிர்ரகாள்ளும்பபாது, என்வை நாபை 

பகட்டுக்ரகாண்டது: லூயி பிரெய்ல்லாக இருப்பது என்பது எத்தவகய 

உணர்வு? அந்த இளம் பிெஞ்சுகாெவெப் பற்றி நான் படித்த எதுவும், என்னுவட 

ரசாந்த ைிளக்கமும், பிரெயிலின் உணர்வுகவள எைக்கு அனுபைிக்க  

ைழிைகுக்கைில்வல. லூயி பிரெய்லாக இருந்தது எத்தவகயது? இந்த கவத, 

இத்தவகய  பகள்ைிகளுக்கு பதில் ரசால்லும் முயற்சிபய. 

ஆசிாியர் குறிப்பு 

ரபாிய கண்டுபிடிப்பாளர்களின் பட்டியல் ஒன்வற 

நான் உங்களிடம் பகட்டிருந்தால், அந்த 

பட்டியலில் யார் இருப்பார்கள்? குடன்ரபர்க்?    

டா ைின்சி? எடிசன்? பமலும் ரபல், பிொங்க்ளின், 

மார்பகாைி, ரடஸ்லா, கார்ைர், ைிட்ைி,  ாப்பர் 

என்று பமலும் பைறு சிலாின் ரபயர்கவள, 

அைர்களின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

எண்ணிக்வகவயபயா, ைவகவயபயா, 

ஒட்டுரமாத்த தாக்கத்வதபயா அடிப்பவடயாகக் 

ரகாண்டு நீங்கள் கருத்தில் ரகாள்ளக்கூடும்.  



பிரெய்லை பற்றி 
மேலும்: 



பக: பிபெய்பலயின் லுயிைின் 

கண்டுபிடிப்பு ஏன் 

முக்கியமாைது? 

ப: ரெைன் ரெல்ைர், ப்ரெய்லை, அச்சடிக்கும் பத்திரிலெ 

ெண்டுபிடிப்பாளொன குடன்ரபர்க்குடன் ஒப்பிட்டார். 

குடன்ரபர்க்குக்கு முன், எழுத்தறிவு (வாசிப்பு ேற்றும் 

எழுத்து) மதர்ந்ரதடுக்ெப்பட்ட சிைருக்கு ரசாந்தோனதாெ 

இருந்தது. ேில்ைியன்ெணக்ொன சாதாெண ேக்ெள், 

ரபரும்பகுதி விடுபட்டு இருந்தனர். ஆனால், அச்சிடும் 

இயந்திெம் வந்தது, திடீரென்று, அலனவரும் 

புத்தெங்ெலள அலடயும், ெற்றுக்ரொள்ளும் சுதந்திெமும், 

ெருத்துக்ெலள பரிோற்றவும், தங்ெள் வாழ்க்லெலய 

மேம்படுத்தவும் அது உதவியது. லூயிஸின் 

ெண்டுபிடிப்பிற்கும் இது உண்லேதான்: ப்ரெய்லுக்கு முன், 

பார்லவயற்றவர் வாசிப்பு ேற்றும் எழுதுவதிைிருந்து  

விைெி நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர். பிரெயில் அலேப்பு 

எல்ைாவற்லறயும் ோற்றிவிட்டது. 

 



பக: எப்ரபாழுது பிரெயில் முவற 

படிக்க எழுத அதிகாெப்பூர்ைமாக 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டது? 

ப: பாரிஸில் உள்ள பார்லவயற்ற இலளஞர்ெளுக்ொன ொயல் 

இன்ஸ்டிடியூட்டில் உள்ள ோணவர்ெள் உடனடியாெ 

பிரெயிைிலயப் பயன்படுத்த ஆெம்பித்தனர், ஆனால் லூயிஸ் 

இறந்த இெண்டு ஆண்டுெளுக்குப் பிறகு 1854 வலெ இது 

அதிொெப்பூர்வோெ ஏற்றுக்ரொள்ளப்படவில்லை. அந்த 

மநெத்தில், ப்ரெய்ைின் பயன்பாடு ஐமொப்பா முழுவதும் ேற்றும் 

வட அரேரிக்ொவிலும் பெவியது. ஆனால் அதன் 

அதிொெப்பூர்வ நலடமுலற, ஐமொப்பாவில் படிப்படியாெவும் 

மவெோெவும் நடந்தது. அரேரிக்ொ 1932 வலெ பிரெயிலை 

அதிொெப்பூர்வோெ ஏற்றுக்ரொள்ளவில்லை. 

 



பக: பிரெய்ல் குடும்பம் லூயிஸ் மீது 

வதாியம் மற்றும் பச்சாத்தாபம் 

காட்டியது. அது அசாதாெணமாைதா? 

ப: ஆம், அது நிச்சயோெ. 1800 ெளில் ஆெம்பொைங்ெளில் ஒரு 

குடும்பத்தின்  பிலைப்பு அதன் உறுப்பினர்ெளின் தினசரி 

உலைப்பின் பங்ெளிப்லபச் சார்ந்து இருந்தது. குருடு, ரசவிடு 

அல்ைது இல்லைரயனில் உடல் குலறபாடு உள்ள 

குைந்லதெள் ரபரும்பாலும் லெவிடப்பட்டும் அல்ைது 

பணத்திற்ொெ ஆடல், பாடல், ேற்றும் சர்ெஸ் 

விைங்குெலளப்மபால் தந்திெங்ெள் ரசய்ய நாமடாடி  

"ோஸ்டர்" க்கு வைங்ெப்பட்டனர். லூயி அத்தலெய தலை 

விதிலய தவிர்க்ெ மவண்டும் என்று தீர்ோனித்த, அவருலடய 

குடும்பம் அவருலடய சுதந்திெத்லதயும் ெல்விலயயும் 

ஊக்ெப்படுத்தியது. 

 



பக: லூயிஸ் ைாழ்க்வகயில் இவச 

எவ்ைிதத்தில் பங்கு ைகித்தது? 

ப: லூயி ரசமைா ேற்றும் ஆர்ென் வாத்தியங்ெலள 

வாசிப்பதில் மதர்ந்தவொெ இருந்தார். மேலும் பாரிசில் இெண்டு 

ரபரிய மதவாையங்ெளில் ஆர்ென் இலசக் ெருவிலய 

ரதாைில்முலறயாெமவ வாசித்தார். அவர் குப்விமெவில் 

அருெில் பியாமனாக்ெளுக்கு சுருதி மசர்த்தும் ரொடுத்தார். 

ஏரனனில் இலசத்தல் பார்லவ இைந்தவர்ெளுக்ொன  சிை 

ரதாைில்முலற விருப்பங்ெளில் ஒன்றாகும், ஏரனனில் 

பார்லவயுள்ளவர்ெளுக்கு  இதில் எந்தரவாரு எதிர்ப்பும் 

இல்லைரயன்பதாலும். லூயிஸ், இலசக்கும் தனது குறியீட்டு 

அலேப்லப உருவாக்ெ முன்னுரிலே அளித்தார். இதன் 

விலளவாெ, அவெது இலசக் குறியீடு உடனடியாெ பெவைாெ 

ஏற்றுக்ரொள்ளப்பட்டது. 

 



பக: லூயி பைறு என்ை 

கண்டுபிடித்தார்? 

ப: லூயிஸ் ப்மெய்லைப் பயன்படுத்தி இலச, ெணிதம் ேற்றும் 

மேப்பிங் ஆெியவற்றில் புத்தெங்ெலள ரவளியிட்டார். அவெது 

நண்பர் அரைக்ஸாண்ட்மெ ஃமபார்னியரின் உதவியுடன், அவர் 

raphigraphy ொபிெிொஃபிலய உருவாக்ெியிருந்தார் (ரடொபாயின்ட் 

எனவும் அலைக்ெப்படுெிறது). பார்லவயற்றவர்ெளும் 

பார்லவயுள்ளவர்ெளும் ஒருவருக்ரொருவர் எழுத எதுவாக்கும் 

ஒரு முலற., பார்லவயிைந்த இலசக்ெலைஞரும் 

ரேக்ொனிக்குோன பியர் ஃப்யூொல்டுடன் மசர்ந்து  டாட்-

மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் என்ற அச்சடிக்கும் இயந்திெத்தின் 

முந்லதய பதிப்பாெ ரொள்ளப்படும், தட்டச்சு இயந்திெம்  

 



பக: லூயிஸ் தைது முதல் ரசயல் 

ைிளக்கத்திற்குப் பின்ைர் பிரெயில் 

அவமப்புக்கு என்ை மாற்றங்கள் 

ரசய்தார்? 

ப: லூயிஸ் குறியீட்டின் முந்லதய பதிப்பில் மெப்டன் 

சார்ைஸ் பார்ரபரியின் "லநட் லெட்டிங்" முலறயில் 

பயன்படுத்திய மொடுெலளயும் பயன்பாட்டில் ரொண்டிருந்தது. 

ஆனால் லூயிஸ் அலதத் ரதாடர்ந்து 

சீர்படுத்திரொண்டிருந்ததால், அவர் மொடுெள் ேற்றும் கூடுதல் 

எண்ெள், நிறுத்தற்குறிெள் ேற்றும் இலசக் குறியீடுெள் 

ஆெியவற்லற அெற்றினார். டாக்டர் ஆண்ட்மெ பிக்மனருக்கு 

தனது பணிலயக் ொட்டிய ஐந்து ஆண்டுெளுக்குப் பின் 1829 

ல் அவர் புத்தெம் ஒன்லற ரவளியிட்டார்: “ரேத்தட் ஆஃப் 

லெட்டிங் மவார்ட்ஸ், ேியூசிக், அண்ட் பிலளன் சாங்க்ஸ் லப 

ேீன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ், ஃபார் யூஸ் லப பிலளன்ட் அண்ட் 

அமென்ஞ்ட் ஃபார் ரதம்” (பார்லவயற்றவர்ெள் உபமயாெிக்ெ 

ேற்றும் அவர்ெளுக்ொெ அலேக்ெப்பட்ட  

புள்ளிெலளக்ரொண்டு வார்த்லதெள், இலச ேற்றும் பாடல்ெள் 

எழுதும் முலற). இந்த புத்தெத்தில் அடிப்பலடயில் இன்றும் 

பயன்படுத்தப்படும் அமத பிரெயில் முலற தான் 

விவரிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

 



பக: லூயிஸ் தைது படிப்வப 

முடித்த பிறகு என்ை நடந்தது? 

ப: அவெது ரசாந்த படிப்லப முடித்த பின்பு லூயிஸ் பாரிசில் 

இருந்தார் ேற்றும் பார்லவயற்ற இலளஞர்ெளுக்ொண அெச 

ெல்லூரியில் ஒரு உதவி ஆசிரியொெ ஆனார். 1833 இல், அவர் 

பூெணோெ மபொசிரியொெி,  வெைாறு, இைக்ெணம், புவியியல் 

ேற்றும் ெணிதத்லத ெற்பித்தார்.  (குணப்படுத்த முடியாத) 

ொசமநாய் பாதிப்பலடந்திருந்தலதக் ெண்டறியப்பட்ட பின்னரும், 

அவர் ெற்பிப்பலதத் ரதாடர்ந்தார், ஓய்ரவடுக்ெவும் 

குடும்பத்தினலெக் ொணவும் அவெது வடீ்டிற்கு எப்மபாதாவது 

ரசன்று வந்தார். அவர் தனது நாற்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளின் 

இெண்டு நாட்ெளுக்கு பின்னர் இறந்தார் ேற்றும் குப்விொயில் 

புலதக்ெப்பட்டார். I952 ல், அவெது இறப்பின் நூறாவது ஆண்டு 

நிலறவலடந்தமபாது, அவெது உடல், பிொன்சின் ேெத்தான ஆண்ெள் 

ேற்றும் ரபண்ெளின் ெலடசி ஓய்வு இடோன பாரிசில் இருக்கும் 

பாந்தியனுக்கு ோற்றப்பட்டது. 



பக: பிரெய்ல் டிெிட்டல் யுகதின் 

பைகத்திற்கு எங்கைம் 

ஈடுரகாடுத்தார்? 

ப:ரதாைில்நுட்ப முன்மனற்றங்ெள் வியத்தகு முலறயில் பார்லவக் 

குலறபாடுள்ள தனிநபர்ெள் படிக்ெவும் எழுதவும் உபமயாெிக்கும் 
உபெெணங்ெளின் எண்ணிக்லெ ேற்றும் வலெெலள 
மேம்படுத்துெின்றன. இந்த சிறப்பு சாதனங்ெலள அலடவது ஒரு 
சவாைாெமவ உள்ளது. இருப்பினும், பார்லவயற்றவர்ெளுக்ொன 
அரேரிக்ெ அறக்ெட்டலள, பார்லவயற்றவர்ெளுக்ொன மதசிய 
கூட்டலேப்பு ேற்றும் பார்லவயற்றவர்ெள் ேற்றும் உடல் 
ஊனமுற்மறாருக்ொன மதசிய நூைெ மசலவ மபான்ற நிறுவனங்ெள் 
ரதாடர்ந்து ெவனமேற்ெின்றன. சிை எடுத்துக்ொட்டுெளாெ: 
பாெம்பரிய ஸ்மைட் ேற்றும் ஸ்லடைஸ் ஆெியவற்றிற்கு ோற்றாெ 
வைங்கும் ேின்னணு ப்ரெய்ல் குறிப்ரபடுக்ெ உதவும் ெருவி, 
(ப்ரெய்ல் மநாட் மடக்ெர்ஸ்), ெணினித் திலெயில் மதான்றும் 
தெவலை ப்ரெய்ல்ைில் வைங்கும் ப்ரெய்ல் ொட்சித்திலெ 
ரதாைில்நுட்பம், ெணினி சாதனங்ெளிைிருந்து தெவல்ெலள அச்சு 
நெளாெ அச்சிட உதவும் ப்ரெய்ல் அச்சுப்ரபாறிெள், மேலும், 

பார்லவயுள்ள ேற்றும் பார்லவயற்ற நபர்ெள் இருவரும் 
வாசிக்ெக்கூடிய புத்தெங்ெள் புத்தெங்ெள் ேற்றும் பத்திரிலெெலள 
ப்ரெய்ைிலும், ஒைி வடிவிலும் ரபற முடிந்த டிஜிட்டல் நூைெங்ெள், 

அமத மபால். பை ஸ்ோர்ட்மபான்ெள் ேற்றும் மடப்ரைட்டுெள் 
ரபாதுவான உலெலய,  மபச்சு நலடயாெமவா, ப்ரெயிலுக்மொ 
ோற்றியலேக்கும் ரதரிவுெலள வைங்குெிறது. 



லூயிஸ் பிரெயிவலப் பற்றி 

பமலும் அறிய: 

• Bryant. Jennifer F. Louis Braille: Teacher of the Blind. 
New York: Chelsea House. I994. 

• Freedman. Russell. Out of Darkness: The Story of Louis 
Braille. New York: Clarion Books. I997. 

• Mellor. C. Michael. Louis Braille: A Touch of Genius 
Boston: National Braille Press. 2006.  

• afb.org/louisbraillemuseum: thorough summary of 
Braille's life and work with archival images and 
photographs. 

• books.google.com/books?id=V_O3xIE2XeBC: link to 
the script of the dramatic play Braille: The Early life of 
Louis Braille by Lola H. Jennings and Coleman A. 
Jennings. Woodstock. IL: Dramatic Publishing. I989. 

• Braillebug.org: teaches sighted children about Braille 
and gives links for educators and parents. 

• coupvray.fr: French-language site with visitors' 
information, directions, links, and photos of Braille's 
home in Coupvray. 



பிரெயிவலப் பயன்படுத்துைது பற்றி 

பமலும் அறிந்துரகாள்ள: 

• Jeffrey. Laura S. All About Braille: Reading by Touch. 
Berkeley Heights. NJ: Enslow Publishers. 2004. 

•     afb.org The American Foundation for the Blind 
'removes barriers, creates solutions, and expands 
possibilities so people with vision loss can achieve their 
full potential. 

•     loc.gov/nls/reference/factsheets/braille.html: The 
National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped. Library of Congress, provides a free-loan 
program for Braille and recorded books and magazines. 

•     nbp.org: The National Braille Press is a nonprofit 
publisher that promotes literacy and information access 
for blind children. 

•     nfb.org: The National Federation of the Blind 
“advocates for the civil rights and equality of blind 
Americans, and develops innovative education, 
technology, and training programs.” 

•     pbskids.org/arthur/print/braille: Marc Brown‘s Arthur 
character educates young people about blindness. 
Pages include an instant Braille translator. 



லூயிஸ் படிக்க 

ைிரும்பிைான். 

ஆைால் 

பார்வையற்ற 

குழந்வதகளுக்கு 

புத்தகங்கள் 

இல்வல. 

அதைால் ரதாடு 

உணர்ைால் 

ைாசிக்கக்கூடிய 

ஒரு 

எழுத்துருக்க

வள அைர் 

கண்டுபிடித்தார். 

ஒவ்ரைாரு 

எழுத்தும், ஆறு 

பமல் எழும்பிய 

புள்ளிகவள 

மட்டுபமக்ரகா

ண்டு 

உருைாக்கப்பட்

டது. இப்பபாது 

புத்தகங்களின் 

உலகம் 

அைருவடய 

ைிெல் நுைியில் 

இருந்தது. . . . 


